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1 Värdet av flaggning
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och i
internationellt samarbete är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de
demokratiska värden som förenar oss; fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter.
Kommunikationschefen ansvara för detta dokument och har delegation på flaggning.

2 Svenska flaggans tidtabell
1 mars - 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00.
1 november- 28 (29) februari hissas flaggan kl. 09.00
Under hela året ska flaggan halas ned vid solens nedgång, dock senast kl. 21.00. Undantag är
om flaggan är belyst, då kan den sitta uppe hela dygnet.
Flaggning med svenska flaggan ska ske enligt de allmänna flaggreglerna, se punkt 6.

2.1

Flaggningstillfällen vid kommunens officiella flaggstänger

Allmän flaggning ska ske på kommunens 23 officiella flaggstänger (se punkt 4) de dagar som
regeringen har bestämt, se nedan. Verksamheterna bestämmer själva gällande flaggning på
övriga flaggstänger vid förskolor, skolor, äldreboenden och fritidsanläggningar dessa dagar.

2.2

Av regeringen beslutade flaggdagar

Nyårsdagen
Konungens namnsdag
Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
Konungens födelsedag
Första maj
Veterandagen
Pingstdagen
Sveriges Nationaldag
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag
Drottningens namnsdag
Dag för val till riksdagen
FN-dagen

1 januari
28 januari
12 mars
30 april
1 maj
29 maj
6 juni
14 juli
8 augusti
24 oktober

Gustaf Adolfsdagen
Nobeldagen
Drottningens födelsedag
Juldagen

6 november
10 december
23 december
25 december

3 Utmärkelse- och evenemangsdagar
Allmän flaggning ska ske på kommunens officiella flaggstänger (se punkten 4) nedanstående
dagar. Verksamheterna bestämmer själva gällande flaggning på flaggstänger vid förskolor,
skolor, äldreboenden och fritidsanläggningar i hela Skövde kommun.
Den som planerar ett evenemang tar också med frågan om flaggning i sin planering.

3.1
•
•
•
•

3.2
•

3.3

Svenska flaggan
Allmänna val och folkomröstningar (avser valdagen)
Vid val till Europaparlamentet: svenska flaggan samt EU-flaggan.
Avslutningsdagar vid kommunala skolor
Internationellt samarbete, tillsammans med gästande nations flagga

EU-flaggan
Dag för val till Europaparlamentet

Sverigefinnarnas dag 24 februari

Den sverigefinska flaggan hissas på samtliga 22 officiella, kommunala flaggstänger på
sverigefinnarnas dag den 24 februari.
Skövde kommun ingår sedan 1 januari 2012 i det finska förvaltningsområdet, vilket ger den
sverigefinska minoriteten i Skövde särskilda rättigheter i kontakten med kommunen. De
övriga nationella minoriteterna – judar, romer, samer och tornedalingar – har mycket liten
närvaro i kommunen.

3.4

Elindagen 31 juli

S:ta Elin är Skövdes skyddshelgon. Enligt legenden helgonförklarades hon av påven
Alexander III omkring år 1164. Den 31 juli är Elins namnsdag och därför en lokal flaggdag i
Skövde kommun då svenska flaggan ska hissas. I de fall det finns flera flaggstänger, ska
Skövde kommuns flagga hissas heraldiskt vänster om den svenska flaggan.

3.5

Evenemangsflaggor

Under ett evenemang där Skövde kommun är medarrangör flaggas med evenemangsflagga
på minst en flaggstång vid Hertig Johans torg, Kulturhuset och Resecentrum. Flaggning kan
också ske i Helensparken, Ryds centrum och Kommunalhusplatsen i Skultorp.

3.6

Politiska partier

Politiska partier får endast flagga med sina partiflaggor på kommunens flaggstänger i
samband med partistämmor. Eventuella avsteg från regeln ska beslutas av
kommunstyrelsen.

4 Skövde kommuns officiella flaggstänger
I kommunen finns 23 officiella flaggstänger. Flaggning på dessa stänger sköts flertalet av
sektor service, arbetsavdelningen.
Resecentrum (2)
Hertig Johans torg (4)
Kulturhuset (4)
Helensparken (1)
Ryd centrum (4)
Stadshuset (4) Flaggningen sköts av stadshusets vaktmästare
Kommunalhusplatsen Skultorp (3) Flaggningen sköts av Skultorps hembygdsförening
Parken i Tidan (1) Flaggningen sköts av S-föreningen i Tidan

4.1

Flaggstänger vid andra kommunala verksamheter

Utöver de officiella flaggstängerna finns också flaggstänger vid förskolor, skolor,
äldreboenden och fritidsanläggningar. Dessa omfattas inte av policyns ska-krav vad gäller
flaggningstillfällen då den svenska flaggan ska hissa. Verksamheterna sköter själva
flaggningen. Om svenska flaggan inte är hissad ska Skövde kommuns flagga vara hissad vid
alla kommunala verksamheter.
Beslut om flaggning tas av respektive verksamhetschef och flaggning sker då enligt
"Allmänna flaggregler" (punkt 6). Respektive verksamhetschef ansvarar för inköp av nya
flaggor och att flaggstänger, flagglinor och flaggor hålls i gott skick. Flaggor som blåst sönder
ska snarast bytas ut.

4.2

Flaggning i yttertätorterna

Flaggning i yttertätorterna sköts av respektive verksamhet på plats, till exempel förskolor,
skolor och äldreboenden. I andra fall skrivs avtal med de föreningar som åtar sig att sköta
flaggningen.

5 Flaggning vid dödsfall och begravning
När en anställd avlider bör enheten flagga på halv stång vid den avlidnes arbetsplats efter
samråd med familj och efter beslut av enhetschef. Om den avlidne haft sin arbetsplats i
Stadshuset flaggas alltid på halv stång. Flaggning kan ske på dödsdagen eller dagen efter
dödsdagen samt på begravningsdagen. Närmaste chef meddelar vaktmästeriet som sköter
flaggningen vid Stadshuset.
När en förtroendevald eller ersättare i fullmäktige avlider, hålls en minnesstund vid närmast
därpå följande kommunfullmäktigemöte. Vid sittande kommunalråds bortgång gäller samma
riktlinjer som för anställd i Stadshuset.
Om elev vid någon av kommunens skolor, brukare vid något av socialtjänstens boenden eller
boende på äldreboende avlider, står det verksamheten fritt att själva besluta om flaggning
på halv stång.

5.1

Hur ska flaggan hissas och halas?

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. Vid flaggning på halvstång ska
flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska först hissas i topp och omedelbart
därefter halas ned till angiven höjd. Samma sak då den ska halas ned - först i topp, sedan
ned. Efter jordfästningen ska flaggan hissas i topp.

5.2

Flaggning vid andra sorgetillfällen

Flaggning kan ske vid sorgetillfällen som berör hela kommunen eller nationen efter beslut av
kommundirektören eller, i dennes frånvaro, av kommunikationschefen. Flaggning ska då ske
på Skövde kommuns 22 officiella flaggstänger.
• Vid katastrof i Skövde eller på annan ort då flera Skövdebor omkommit.
• Vid dödsfall i det offentliga Sverige eller katastrofer i andra kommuner eller länder.

6 Allmänna flaggregler
Vid flaggplacering används begreppen "heraldiskt höger" och "heraldiskt vänster". Med
ryggen mot den stång, plats eller byggnad som ska flaggsmyckas är "heraldiskt höger" på
höger hand och "heraldiskt vänster" på vänster hand.
• Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag har flaggning på halv stång
företräde.
• Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan heraldiskt
höger.
• Vid flaggning på flera stänger i rad, med endast svenska och en utländsk nations flaggor,
placeras i allmänhet svenska flaggan på varannan stång. Vid udda antal stänger ska den
svenska flaggan hissas på första och sista stången.
• Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska (svenska, danska, finska, norska,
isländska) flaggor, placeras flaggorna i svensk, alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster
till heraldisk höger. Vid sådan flaggning placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av
de övriga nationernas flaggor.
• Vid ”internationell” flaggning från flera stänger i rad placeras flaggorna i fransk alfabetisk
bokstavsföljd (alltså nationens namn enligt fransk stavning) från heraldiskt vänster till
heraldiskt höger. Den svenska flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden. Vanligen placeras
också en svensk flagga i början och en i slutet av flaggraden.
• Trasig flagga ska omedelbart repareras eller bytas. Utsliten eller blekt flagga ska brännas.

7 Olika flaggor
7.1

Skövde kommuns flagga

Skövde kommuns flagga ska vara hissad alla dagar då det inte är allmän flaggdag eller av
kommunen beslutad flaggdag.
Vid allmän flaggdag eller av kommunen beslutad flaggdag ska svenska flaggan hissas om
verksamheten bara har en flaggstång. Om verksamheten har två eller fler flaggstänger ska
minst en kommunflagga vara hissad tillsammans med den svenska flaggan.

7.2

Bolags/föreningsflagga

Bolags- eller föreningsflagga, eller flagga som representerar viss intressepart, får inte hissas
på Skövde kommuns officiella flaggstänger. Undantag kan i särskilda fall göras för Skövde
Kulturhus. Beslut fattas av chef för kultur- och fritidsavdelningen.

Förenings- eller bolagsflagga får hissas på de stänger som är placerade vid förskolor, skolor,
äldreboenden och fritidsanläggningar då särskilda skäl föreligger, till exempel om en
organisation hyr en kommunal anläggning. Om bolags- eller föreningsflagga hissas samtidigt
som den svenska flaggan, placeras den svenska flaggan heraldiskt höger.

7.3

EU-flagga

EU-flaggan har inte samma rang som nationsflagga. Grundregeln är att EU-flaggan placeras
efter nationsflaggan/nationsflaggorna. Den kan placeras närmast den svenska flaggan om EU
vid flaggningstillfället företräds av en hög representant. I rang placeras FN-, EU-, kommun-,
eventuella förenings- och organisationsflaggor efter nationsflaggorna. Om det bara finns en
flaggstång, ska den svenska flaggan hissas.

7.4

Vimpel

Vimpel kan vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med flaggan. Det blå fältet ska vara
vänt uppåt.

7.5

Vepor

Hållare för vepor finns uppsatta på belysningsstolparna på Norra Bergvägen, Badhusgatan
och Stationsgatan. Bokning av plats för vepor sker hos Next Skövde. Den verksamhet som vill
nyttja vepor för marknadsföring eller information bekostar själva framtagande, upp- och
nedmontering.

8 Ekonomiska förutsättningar
Det centrala anslaget för flaggning ligger hos sektor samhällsbyggnad. Anslaget ska täcka
kostnaderna för flaggning på kommunens officiella flaggstänger på allmänna flaggdagar och
de av kommunen beslutade flaggdagarna. Anslaget ska även bekosta inköp av flaggor,
reparation av stänger och annat underhåll.
Sektor samhällsbyggnad sköter betalningen till de föreningar som ansvarar för flaggning.
De verksamheter som har egna flaggstänger vid förskolor, skolor, äldreboenden och
fritidsanläggningar bekostar själva ovanstående.

9 Övrig information
Skövde kommuns flagga med logotypen är en offentlig symbol för Skövde kommun och kan
endast användas som sådan. Skövde kommuns flagga får inte säljas eller ges bort som gåva.

9.1

Förvaring

Vik aldrig ihop en våt eller fuktig flagga. Låt den torka först. Vik flaggan så att den blå duken
kommer utåt. Det gula korset ska inte synas.

